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PERNYATAAN 

            Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 

yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan 

Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 

yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis 

diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 

Apabila ternyata kelak di kemudian hari terbukti ada ketidakbenaran 

dalam pernyataan saya di atas, maka saya akan bertanggung jawab sepenuhnya. 
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ABSTRAK 

UPAYA MENINGKATKAN KEAKTIFAN SISWA DALAM 
PEMBELAJARAN MATEMATIKA MELALUI STRATEGI 

PEMBELAJARAN TIME TOKEN ARENDS 1998 MELALUI EVALUASI 
MODEL SUPERITEM  PADA POKOK BAHASAN SEGITIGA DAN 

SEGIEMPAT 
 (PTK Pembelajaran Matematika Di Kelas VII SMP Al Ma’arif Jepara)   
Wachidatun Nikmah, A410080094, Program  Studi Pendidikan Matematika, 

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, 
Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2012, 96 halaman 

 
 

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan keaktifan siswa dalam pembelajaran 
matematika siswa melalui strategi pembelajaran Time Token Arends 1998 dengan 
evaluasi model superitem pada pokok bahasan segitiga dan segiempat. Pendekatan 
dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan desain penelitian yang 
digunakan adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK) atau Classroom Action 
Research (CAR). Subyek yang melakukan tindakan ini yaitu peneliti bekerjasama 
dengan guru matematika dan subyek yang dikenai tindakan yaitu siswa kelas VII 
A SMP Al Ma’arif Jepara. Metode  pengumpulan data dilakukan melalui metode 
pokok (observasi dan tes) dan metode bantu (catatan lapangan dan dokumentasi).  
Teknik analisis data dengan menggunakan metode alur. Keabsahan data dilakukan 
dengan observasi secara terus menerus dan triangulasi data. Hasil penelitian ini  
menunjukkan adanya peningkatan keaktifan siswa dalam pembelajaran 
matematika pada pokok bahasan segitiga dan segiempat, hal ini dapat dilihat dari: 
1) Keberanian siswa dalam bertanya sebelum penelitian 12,82% setelah penelitian 
55,26%, 2) Keberanian siswa untuk mengungkapkan ide atau gagasan sebelum 
penelitian 5,13% sesudah penelitian 28,95%, 3) Keaktifan siswa dalam 
mengerjakan soal di depan kelas sebelum penelitian 15,38%, sesudah penelitian 
36,84%, 4) Keaktifan siswa dalam menjawab pertanyaan yang diberikan sebelum 
penelitian 12,82% sesudah penelitian 68,42%. Dengan demikian dapat 
disimpulkan bahwa strategi pembelajaran Time Token Arends 1998 dapat 
meningkatkan keaktifan dalam pembelajaran matematika. 
 
Kata kunci : Keaktifan, Pembelajaran. Segitiga. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Permasalahan 

Matematika merupakan salah satu dari bidang studi yang 

menduduki peranan penting dalam dunia pendidikan. Hal ini sesuai 

dengan Moch Masykur Ag dan Abdul Halim F (2007:41) bahwa 

matematika merupakan subjek yang sangat penting dalam sistem 

pendidikan di seluruh dunia. Negara yang mengabaikan pendidikan 

matematika sebagai prioritas utama akan tertinggal dari kemajuan segala 

bidang (terutama sains dan teknologi), dibanding dengan negara lainnya 

dengan memberikan tempat bagi matematika sebagai subjek yang sangat 

penting. 

Dalam pelajaran matematika kesiapan serta keaktifan siswa 

cenderung masih rendah. Misalnya keaktifan siswa dalam mengerjakan 

soal-soal yang diberikan guru, mengerjakan soal di depan kelas, menjawab 

pertanyaan guru, berlatih menjelaskan hasil pekerjaannya kepada teman 

lain, serta bekerjasama dan berhubungan dengan siswa lain. Keaktifan 

siswa dalam mengajukan ide pada guru, memberikan tanggapan atau 

komentar terhadap siswa lain, bertanya kepada guru tentang materi yang 

disampaikan, menyanggah atau menyetujui ide pengerjaan soal dari teman  

masih kurang. 

Dalam proses pengamatan pembelajaran matematika yang telah 

dilakukan peneliti di kelas VII A SMP Al-Ma’arif Jepara dengan jumlah 

siswa sebanyak 39 siswa, dari hasil pengamatan pendahuluan ditemukan 

keragaman masalah tentang rendahnya keaktifan siswa, yaitu 1) 

Kurangnya keberanian siswa dalam mengajukan pertanyaan, 2) Kurangnya 

keaktifan siswa untuk mengerjakan soal di depan kelas, 3) Kurangnya 

keberanian siswa dalam mengemukakan ide atau pendapatnya, dan 4) 

Rendahnya keaktifan siswa dalam menjawab pertanyaan dari guru. 

Salah satu pendekatan pembelajaran matematika yang ditawarkan 

untuk meningkatkan mutu pendidikan adalah strategi pembelajaran time 

token arends 1998. Strategi pembelajaran time token arends 1998 



 
 

 

 
 

digunakan untuk mengerjakan ketrampilan social, untuk menghindari 

siswa mendominasi pembicaraan atau siswa diam sama sekali. Dengan 

model pembelajaran ini diharapkan dapat meningkatkan keaktifan siswa di 

SMP Al-Ma’arif Jepara. 

Dan berpijak pada beberapa persoalan yang ada, maka hal itulah 

yang mendorong bagi peneliti untuk melakukan penelitian yang membahas 

tentang penerapan strategi pembelajaran time token arends 1998 dengan 

evaluasi model superitem pada siswa kelas VII A di SMP Al-Ma’arif 

Jepara. Penelitian ini memerlukan kerja sama antar guru metamatika dan 

peneliti melalui penelitian tindakan kelas (PTK). Dengan demikian 

diharapkan dapat meningkatkan keaktifan siswa dalam pembelajaran 

matematika. 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka 

permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:  

Adakah peningkatan keaktifan siswa dalam pembelajaran matematika 

melalui strategi pembelajaran time token arends 1998 dengan evaluasi 

model superitem pada pokok bahasan segitiga dan segi empat? 

C. Tujuan Penelitian 

Secara umum penelitian ini mengkaji dan mendeskripsikan tentang 

peningkatan keaktifan siswa dalam pembelajaran matematika di SMP Al-

Ma’arif Jepara. Secara khusus penelitian ini mengkaji dan 

mendeskripsikan tentang peningkatan keaktifan dalam pembelajaran 

matematika siswa kelas VII A dengan penerapan strategi pembelajaran 

time token arends 1998 dengan evaluasi model  superitem. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

Pendekatan dalam penelitian ini merupakan pendekatan penelitian 

kualitatif yaitu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan 

memperoleh gambaran keadaan atau peristiwa secara ilmiah. Desain 

penelitian yang digunakan adalah penelitian tindakan kelas (PTK) atau 

classroom action research (CAR). 

Menurut Arikunto Suharsimi dkk (2008: 58) penelitian tindakan 

(action research) yang dilakukan dengan tujuan memperbaiki mutu 

praktik pembelajaran.  

B. Tempat dan Waktu Penelitian 

1. Tempat Penelitian 

Tempat yang digunakan peneliti untuk melakukan penelitian 

yaitu SMP Al-Ma’arif Jepara pada kelas VII A tahun ajaran 

2011/2012. Pemilihan lokasi ini berdasarkan atas pertimbangan yaitu : 

a) sekolah ini memiliki letak yang strategis, b) strategi pembelajaran 

yang digunakan peneliti sebelumnya belum pernah diterapkan di 

sekolah ini.  

2. Waktu Penelitian 

Waktu penelitian ini dilakukan pada bulan Februari 2012 sampai 

Juni 2012 yang meliputi tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap 

laporan.  

C. Rancangan Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian berbasis kolaboratif. Suatu 

penelitian yang bersifat praktis, situasional, dan kontekstual berdasarkan 

permasalahan yang muncul dalam kegiatan pembelajaran sehari-hari. 

Langkah-langkah yang ditempuh dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 1) Dialog awal, 2) Perencanaan tindakan, 3) Pelaksanaan 

tindakan, 4) Observasi dan monitoring, 5) Refleksi, 6) Evaluasi, dan 7) 

Penyimpulan hasil berupa peningkatan aktivitas belajar matematika siswa. 



 
 

 

 
 

D. Teknik Pengumpulan Data 

1. Observasi 

Teknik observasi dalam penelitian ini adalah mengamati secara 

langsung dengan teliti, cermat, dan hati-hati terhadap kejadian dalam 

pambelajaran. 

2. Metode Tes 

Sutama (2010:35) berpendapat bahwa tes merupakan alat 

pengukuran data yang berharga dalam penelitian. Tes adalah 

seperangkat rangsangan yang diberikan kepada seseorang dengan 

maksud untuk mendapatkan jawaban-jawaban yang dijadikan 

penetapan skor angka.  

3. Catatan lapangan 

Catatan lapangan menurut Bogdan dan Biklen (Moleong Lexy J, 

2009:209) adalah catatan tertulis tentang apa saja yang didengar, 

dilihat, dialami dan dipikirkan dalam rangka pengumpulan data dan 

refleksi terhadap data dalam penelitian kualitatif.  

4. Dokumentasi 

Menurut Sukmadinata Nana S (2009:220) dokumentasi adalah 

suatu teknik atau cara mengumpulkan data dengan jalan mengadakan 

pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung.  

E. Instrument Penelitian 

1. Definisi operasional istilah 

a. Keaktifan Siswa 

Keaktifan siswa yaitu sejauh mana siswa berperan serta dan 

berpartisipasi dalam mengikuti kegiatan pembelajaran matematika 

dalam kelas.  

b. Strategi time token arends 1998  

Strategi pembelajaran time token arends 1998 merupakan 

teknik yang dapat digunakan untuk mengajarkan ketrampilan social 

agar menghindarkan siswa mendominasi pembicaraan atau siswa 

diam sama sekali. 



 
 

 

 
 

2. Pengembangan instrument 

a. Pedoman Observasi 

b. Catatan lapangan 

c. Pedoman Wawancara  

d. Metode tes 

3. Validitas isi instrument 

Dalam penelitian ini akan digunakan teknik triangulasi. 

Triangulasi data adalah suatu cara pemeriksaan keabsahan data yang 

memanfaatkan sesuatu yang lain dari luar data itu untuk keperluan 

pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut. 

F. Teknik Analisis Data 

Pada penelitian tindakan kelas ini, data dianalisis sejak tindakan 

pembelajaran dilakukan dan dikembangkan selama proses refleksi sampai 

proses penyusunan laporan. Data yang akan dianalisis terdiri dari reduksi 

data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian Keaktifan Siswa Dalam Pembelajaran Matematika di 

Kelas VII A SMP Al-Ma’arif Jepara Melalui Penerapan Strategi Time 

Token Arends 1998 

Penelitian ini dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan 

keaktifan siswa dalam pembelajaran matematika dengan menerapkan 

strategi pembelajaran time token arends 1998. Hasil observasi 

pendahuluan menyimpulkan bahwa sebagian besar siswa kurang aktif 

dalam mengikuti proses pembelajaran. 

Siswa yang menunjukkan keaktifannya dalam pembelajaran 

matematika sebelum dilakukan tindakan terinci sebagai berikut, yaitu 

siswa yang berani menjawab pertanyaan dari guru sebanyak 5 siswa 

(12,82%), siswa yang berani mengungkapkan ide atau gagasan sebanyak 2 

siswa (5,13%), siswa yang aktif mengerjakan soal di depan kelas sebanyak 

5 siswa (12,82%), dan siswa yang aktif menjawab pertanyaab dari guru 

sebanyak 6 siswa (15,38%). 

1. Tindakan Kelas Putaran I 

Setelah dilakukan tindakan kelas putaran I, diperoleh data 

yaitu selama proses pembelajaran terdapat sedikit peningkatan 

terhadap keaktifan siswa. Hal ini dapat dilihat dari keberanian siswa 

saat menjawab pertanyaan sebanyak 10 siswa (28,57%), keberanian 

siswa saat mengungkapkan ide atau gagasan sebanyak 4 siswa 

(11,43%), keaktifan siswa saat mengerjakan soal di depan kelas 

sebanyak 8 siswa (22,86%), dan keaktifan siswa saat menjawab 

pertanyaan sebanyak 12 siswa (34,29%).  

2. Tindakan Kelas Putaran II 

Peningkatan keaktifan siswa dalam pembelajaran matematika 

pada putaran II dapat dilihat dari keberanian siswa saat menjawab 

pertanyaan sebanyak 15 siswa (41,67%), keberanian siswa saat 

mengungkapkan ide atau gagasan sebanyak 6 siswa (16,67%), 



 
 

 

 
 

keaktifan siswa saat mengerjakan soal di depan kelas sebanyak 10 

siswa (27,78%), dan keaktifan siswa saat menjawab pertanyaan 

sebanyak 18 siswa (50%).  

3. Tindakan Kelas Putaran III 

Setelah dilakukan tindakan kelas putaran III, diperoleh data 

yaitu selama proses pembelajaran terdapat peningkatan keaktifan 

siswa. Hal ini terlihat dari keberanian siswa dalam mengajukan 

pertanyaan sebanyak 21 siswa (55,26%), keberanian siswa 

mengungkapkan ide atau gagasan sebanyak 11 siswa (28,95%), 

keaktifan siswa dalam mengerjakan soal di depan kelas sebanyak 14 

siswa (36,84%), dan keaktifan siswa dalam menjawab pertanyaan 

sebanyak 26 siswa (68,42%).  

B. Pembahasan  

Penelitian tentang peningkatan keaktifan siswa dalam 

pembelajaran matematika telah dilakukan oleh beberapa peneliti 

diantaranya penelitian yang telah dilakukan oleh Minnatin Ulinnur (2008) 

dengan menggunakan metode inquiry berbasis portofolio, Wahyu 

Wiratmojo (2004) dengan menerapkan model pembelajaran kuantum, 

Dema Wahyu Tursina (2008) dengan menggunakan model pembelajaran 

problem based instruction (PBI) disertai optimalisasi penggunaan media, 

dan Khairul Sholih Retno Broto (2009) dengan menggunakan metode TAI 

yang dipadu dengan metode number heads together dapat meningkatkan 

keaktifan siswa.  

Penelitian terdahulu tentang strategi pembelajaran time token 

arends 1998 juga telah dilakukan oleh beberapa peneliti diantaranya oleh 

Irma Agussetyana Saputri (2011) menerapkan strategi pembelajaran time 

token dan student facilitator and explaning untuk mendorong siswa agar  

bisa menjawab pertanyaan guru dan mengerjakan soal dengan tepat, berani 

memberi tanggapan dan memberi pembetulan dari jawaban teman lain 

yang dirasa salah, dan bisa membuat kesimpulan materi.  



 
 

 

 
 

Penelitian tindakan kelas ini dilakukan pada siswa kelas VII A 

SMP Al-Ma’arif Jepara terdiri dari tiga putaran penelitian. Setiap putaran 

terdiri dari 5 tahap yaitu: (1) perencanaan tindakan, (2) pelaksanaan 

tindakan, (3) observasi tindakan, (4) refleksi setelah tindakan, dan (5) 

evaluasi tindakan.   

Pembahasan terhadap permasalahan penelitian maupun hipotesis 

tindakan berdasarkan analisis data kualitatif terhadap penelitian yang 

diperoleh. Adapun permasalahan yang diangkat dan akan dicari 

jawabannya adalah: Adakah peningkatan keaktifan siswa dalam 

pembelajaran matematika melalui strategi pembelajaran time token 

arends 1998 pada pokok bahasan segitiga dan segiempat? 

Strategi pembelajaran time token arends 1998 merupakan strategi 

pembelajaran yang digunakan untuk mengajarkan keterampilan social, 

serta menghindarkan siswa mendominasi pembicaraan atau diam sama 

sekali melalui sebuah pertanyaan yang ditujukan langsung pada siswa. 

Dalam penelitian ini tingkat keaktifan siswa dalam belajar dapat 

dilihat dari sebelum dilakukan tindakan hingga sesudah dilakukan 

tindakan sampai dengan putaran III. Dari hasil observasi sebelum 

dilakukan tindakan kelas diperoleh data sebagai berikut: keberanian siswa 

dalam bertanya sebanyak 5 siswa (12,82%), keberanian siswa dalam 

mengajukan ide atau gagasan sebanyak 2 siswa (5,13%), keaktifan siswa 

dalam  menjawab pertanyaan sebanyak 6 siswa (15,38%), dan keaktifan 

siswa dalam mengerjakan soal di depan kelas sebanyak 5 siswa (12,82%).  

Pada tindakan putaran I tercatat bahwa keberanian siswa saat 

menjawab pertanyaan sebanyak 10 siswa (28,57%), keberanian siswa saat 

mengungkapkan ide atau gagasan sebanyak 4 siswa (11,43%), keaktifan 

siswa saat mengerjakan soal di depan kelas sebanyak 8 siswa (22,86%), 

dan keaktifan siswa saat menjawab pertanyaan sebanyak 12 siswa 

(34,29%). Dari hasil tindakan kelas putaran II diperoleh data keberanian 

siswa saat menjawab pertanyaan sebanyak 15 siswa (41,67%), keberanian 

siswa saat mengungkapkan ide atau gagasan sebanyak 6 siswa (16,67%), 



 
 

 

 
 

keaktifan siswa saat mengerjakan soal di depan kelas sebanyak 10 siswa 

(27,78%), dan keaktifan siswa saat menjawab pertanyaan sebanyak 18 

siswa (50%). Putaran III keaktifan siswa semakin meningkat, dari data 

yang diperoleh keberanian siswa dalam mengajukan pertanyaan sebanyak 

21 siswa (55,26%), keberanian siswa mengungkapkan ide atau gagasan 

sebanyak 11 siswa (28,95%), keaktifan siswa dalam mengerjakan soal di 

depan kelas sebanyak 14 siswa (36,84%), dan keaktifan siswa dalam 

menjawab pertanyaan sebanyak 26 siswa (68,42%). 

Hipotesi Tindakan: Penerapan strategi pembelajaran time token arends 

1998 dengan evaluasi model superitem pada pokok 

bahasan segitiga dan segiempat dapat 

meningkatkan keaktifan siswa dalam pembelajaran 

matematika. 

Berdasarkan deskripsi data yang telah dipaparkan di atas, tindak 

mengajar guru yang menerapkan strategi pembelajaran time token 1998 di 

kelas VII A SMP Al-Ma’arif Jepara dapat meningkatan keaktifan siswa 

dalam pembelajaran matematika. Artinya hipotesis tindakan diterima 

dengan didukung oleh hasil penelitian. Hipotesis ini juga didukung oleh 

tanggapan dari guru kelas setelah penelitian selesai dilaksanakan. Guru 

kelas yang terlibat dalam penelitian mengatakan bahwa keaktifan siswa 

dalam pembelajaran matematika meningkat setelah dilakukan tindakan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
 

KESIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan analisis data dan pengujian hipotesis yang telah 

dilaksanakan maka dapat disimpulkan hasil penelitian tindakan sebagai 

berikut: 

1. Pembelajaran matematika yang biasa diterapkan oleh guru kelas VII A 

SMP Al-Ma’arif Jepara adalah pembelajaran konvensional. 

Pembelajaran ini kurang memperhatikan keaktifan siswa pada saat 

pembelajaran berlangsung.  

2. Penerapan strategi pembelajaran time token arends 1998 efektif dalam 

rangka meningkatkan keaktifan siswa dalam pembelajaran 

matematika. Hal ini dapat dilihat dari indikator yang diamati dalam 

penelitian ini yaitu: 

a. Keberanian siswa dalam bertanya pada guru tentang materi yang 

belum mereka pahami dan mengerti mengalami peningkatan pada 

setiap putaran. Sebelum penelitian 12,82%, pada putaran I 

mencapai 28,57%, pada putaran II mencapai 41,67%, dan pada 

putaran III mencapai 55,26%. 

b. Keberanian siswa mengungkapkan ide atau gagasan mereka juga 

mengalami peningkatan pada setiap putaran. Sebelum penelitian 

5,13%, pada putaran I mencapai 11,43%, pada putaran II mencapai 

16,67%, dan pada putaran III mencapai 28,95%. 

c. Keaktifan siswa dalam mengerjakan soal di depan kelas tanpa 

harus disuruh oleh guru juga mengalami peningkatan. Sebelum 

penelitian 15,38%, pada putaran I mencapai 22,86%, pada putaran 

II mencapai 27,78%, dan pada putaran III mencapai 36,84%. 

d. Keaktifan siswa dalam menjawab pertanyaan yang diberikan oleh 

guru semakin meningkat. Sebelum dilakukan penelitian 12,82%, 

pada putaran I mencapai 34,29%, pada putaran II mencapai 50%, 

dan pada putaran III mencapai 68,42%. 



 
 

 

 
 

B. Implikasi  

Tindak mengajar yang telah dilakukan oleh guru dan tindak belajar 

yang dilakukan oleh siswa memberi gambaran seberapa jauh keaktifan 

siswa ditingkatkan. Pada saat diskusi kelas dilaksanakan menjadi pemicu 

siswa untuk berperan aktif dalam mengeluarkan ide atau gagasannya  

dalam pembelajaran matematika, sehingga kemampuan siswa dapat 

berkembang. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan strategi 

pembelajaran time token arends 1998 memberikan alternatif untuk 

meningkatkan keaktifan siswa yang berdampak pada partisipasi siswa 

dalam proses pembelajaran. 

C. Saran  

Berdasarkan pengalaman dalam menerapkan strategi pembelajaran 

time token arends 1998, maka disarankan beberapa hal sebagai berikut: 

1. Kepada  guru 

a. Guru hendaknya dapat menerapkan strategi pembelajaran time 

token arends 1998 untuk meningkatkan keaktifan siswa dalam 

pembelajaran matematika.  

b. Guru sebaiknya lebih memusatkan kegiatan pembelajaran pada 

siswa dan jangan mendominasi melainkan sebagai fasilitator. 

2. Kepada siswa 

a. Setiap siswa hendaknya berusaha menumbuhkan keaktifan dan 

partisipasinya dalam mengikuti pembelajaran. 

b. Dalam diskusi kelas diharapkan siswa bisa bekerjasama dan  

menghargai pendapat siswa lain. 

3. Kepada peneliti selanjutnya 

Kepada peneliti selanjutnya hendaknya melakukan penelitian 

pada jenjang pendidikan yang lain dengan memperluas indikator-

indikator lain yang dapat mempengaruhi keaktifan siswa.  
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